109. седница Градског већа
Градско веће Града Ниша којим је председавао градоначелник
проф. др Зоран Перишић усвојило је на данашњој седници
Решење о усвајању извештаја о извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-септембар 2014. године.
Извршење буџета у процентима је 52,62 одсто када су у питању
приходи, односно 50,70 одсто када се говори о расходима.
Смањени приходи у буџету условљени су слабијим приходима од
издавања грађевинских дозвола, јер је издато знатно више
локацијских дозвола у односу на грађевинске, па је велики
проблем града у погледу пуњења буџета бесправна градња
објеката.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић рекао је да до краја
године очекује извршење буџета у проценту од око 68-70 одсто и
да се ради о средствима која су ушла у финансијски биланс
града и да се може практично потрошити онолико средстава
колико уђе у буџет.
“Повећање доходовне стране буџета очекује се у у наредном
периоду на основу конверзије за плаћање комуналија на простору
некадашњег мотела “Медиана”. На овом простору биће отворен
ритејл парк или мини шопинг мол са монтажним објектима који ће
продавати робу познатих страних произвођача. Инвеститор је
немачка компанија и очекује се да овај ритејл парк почне са
радом до лета 2015. године и да буде отворено 120-130 нових
радних места” рекао је градоначелник.
На Градском већу усвојено је и решење о утврђивању цене
производње и испоруке топлотне енергије, па ће тако од 1.
новембра цена за испоручену топлотну енергију бити нешто нижа.
Градски већник ресорно задужен за област енергетике Милош
Банђур рекао је да је “до смањења цене, дошло је на основу
примене новог тарифног система и коришћењем нове методологије
обрачуна. Тако ће фиксни до цене за испоруку топлотне енергије

бити нижи за 1,75 динара по квадратном метру, док ће
варијабилни део цене бити нижи за 0,18 динара по киловат сату
утрошене енергије. Усвојено је и решње о цени код супституције
основног енергента, што практично значи да уколико услед
Украјинске кризе током зиме дође до прекида у испоруци гаса,
топлана ће прећи на употребу мазута, што би повећало цену
испоруке топлотне енергије”, рекао је већник Банђур.

Нови програми за децу
Данас је у кабинету председника Скупштине Града Ниша приређен
пријем за представнике Дечијег центра у Нишу, где су окупљени
имали прилику да представе нове програме и пројекте на којима
ова установа ради. Директорка Дечијег центра – Александра
Давинић је казала да су новине у програмДанас је у кабинету
председника Скупштине Града Ниша приређен пријем за
представнике Дечијег центра у Нишу, где су окупљени имали
прилику да представе нове програме и пројекте на којима ова
установа ради. Директорка Дечијег центра – Александра Давинић
је казала да су новине у програмима у овој години имале за циљ
да укључе што већи број младих људи, који кроз забаву и
едукацију рационално користе своје слободно време. У оквиру
посебне групе „Дечији креативни центар“, постоје бројне
секције, које младим људима, узраста основних и средњих школа,
пружају разне могућности за додатно образовање и усавршавање.
Оно чиме ова установа може да се похвали јесте пристојно
уређен простор, као и техничке могућности, што све заједно
пружа могућност омладинској популацији да се креативно изрази.
Проф. др Миле Илић је нагласио да у потпуности подржава
досадашњи рад, али и предстојеће активности и планове Дечијег
центра. Он сматра да је „у ово време поремећених друштвених
вредности, изузетно важно подржавати развој младиих људи на
начин како то чини Дечији центар“.Данас је у кабинету
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